Ministerbesøk
Tirsdag 28.januar fikk Haraldsplass Diakonale Stiftelse et finfint besøk.
Utviklingsminister Dag Inge Ulstein med følge ønsket å besøke Haraldsplass. Ekstra kjekt var
det for oss å ønske en tidligere kollega velkommen, men hensikten med besøket var å få
informasjon om noen av de internasjonale prosjektene som drives fra forskjellige
virksomheter ved Haraldsplass.

Malawi
Først ut var representanter fra sykehuset. Klinikksjef Åse Nordstrønen gav et historisk
innblikk i samarbeidet mellom Haraldsplass Diakonale Sykehus og Nokoma sykehus i Malawi.
Her har samarbeidet pågått i over 10 år. Først hadde sykehuset et samarbeid med
Fredskorpset, hvor det var en gjensidig utveksling mellom sykepleiere. Dette var til stor nytte
både for Haraldsplass og Nokoma. Aina Drengenes, sykepleier ved medisin 2 og internasjonal
koordinator ved sykehuset, har vært en av utvekslingssykepleierne. Hun bodde et år i
Nokoma og kjenner forholdene godt og vet hva hun snakker om når hun forteller om
behovene som er der.
Nå har sykehuset inngått et arbeid rettet mot palliasjon. Overlege Jan Henrik Rosland og
sykepleiere som arbeider med palliasjon ved Haraldsplass drar to ganger i året for å holde
kurs for helsepersonell, gi veiledning og råd hvordan en skal behandler eller lindre smerte for
pasienter. Dette er et viktig arbeid i et land der de har hatt lite fokus på smertelindring.

Sierra Leone
Stiftelsen har siden 2017 hatt et arbeid i Sierra Leone. Et av verdens fattigste land og der
barnedødeligheten for barn under 5 år er 25 %. Levealderen for kvinner er også lav, 52 år,
fordi mange dør i barsel.
Haraldsplass Diakonale Stiftelse har bygget et Helsesenter i Nomo Faama, sørøst i Sierra
Leone. Dette er et svært avsidesliggende sted. Kommunikasjonen er dårlig og helsepersonell
har lite å hjelpe seg med. For å kunne gi god helsehjelp har Haraldsplass bygget
helsesenteret. Nå holder vi på med å bygge betjeningsboliger slik at en kan få fatt i kvalifisert
helsearbeidere og tilby de et sted hvor de kan bo mens de arbeider ved helsesenteret. En av
drivkreftene bak satsingen på helsesenteret er å gi god fødselshjelp, vaksineringsprogram og
opplæring i hygiene. På helsesenteret er det fødestue, isolat, barnestue, manns- og
kvinnestue og et enkelt laboratorium. Senteret har innlagt vann og strøm, noe som ikke er
en selvfølge i Sierra Leone.
Det har vært viktig for Haraldsplass å samarbeide med myndighetene i landet, og det er
helsemyndighetene som kommer til å ta over driften av helsesenteret. Helsemyndighetene
ønsker å gjøre dette til et eksempel for helsesentre andre steder i landet.
Haraldsplass vil også sponsre videreutdanning til en sykepleier som i dag er ansvarlig for
senteret.

Nå er vårt ønske at vi kan få til samarbeid og utveksling av helsepersonell fra Norge til Sierra
Leone.

VID vitenskapelige høgskole har flere prosjekter de trakk fram i samtalen med
utviklingsministeren, både i Etiopia og på Madagaskar. Blant annet ble det nevnt et mulig
samarbeid med universitetet i Freetown, avdeling for helsefag.
En av professorene, Tove Giske, har vært i Sierra Leone to ganger og har hatt gode samtaler
med universitet og sykehus. Hun har også hatt noen intervjuer med tanke på videre
oppfølging og behov. Dørene fra Sierra Leones side er vidåpne til å inngå et samarbeid med
VID.
På grunn av noe sykdom fra staben til VID, ønsket de et oppfølgingsmøte i Oslo med
utviklingsministeren.
Før følget dro videre til andre oppdrag, ønsket Dag Inge å få se det nye sykehuset vårt, noe
han selvfølgelig fikk med god ledelse av Åse Nordstrønen.

Fra venstre: Rosa Nogueira (VID), Margrethe Bakstad Søvik (VID), Jan Henrik Rosland (HDS)
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